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1. Informace k zadání
 Diplomant se v diplomové práci zabýval otázkou vlastnictví zdrojového kódu ve velkých organizacích, které se

zabývají vývojem softwaru. Vycházel ze širšího kontextu managementu znalostí a metodiky vývoje softwaru -
Extrémní Programování. Identifikoval tři základní modely vlastnictví softwaru a analýzou praxe ve Firme vytvořil
model vlastní, který nabízí nové možnosti škálovatelnosti vlastnictví kódu. Tento model zohledňuje rozdílné
zvyklosti k vlastnictví kódu uvnitř týmu a mezi týmy. Dále zjišťoval, co může být předmětem vlastnictví, a jaké
informace je možné použít pro automatické určování vlastnictví kódu. Získané zkušenosti použil pro tvorbu nástroje
s názvem Who-Owns, který umožňuje provést průzkum vlastnictví kódu ve velké organizaci. Zadání bylo
náročnější vzhledem k rozsahu analýzy i implementační části. Zadání bylo splněno v plném rozsahu. 

Práce navazuje na semestrální projekt, ve kterém byla zdokumentována teoretická východiska řešeného problému
a návrh řešení.

2. Práce s literaturou
 Diplomant účelně využíval poskytnutou literaturu. Další důležité a aktuální informace k řešené problematice si

iniciativně vyhledával na Internetu.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Student pracoval na své diplomové práci systematicky. Během řešení byla práce konzultována, přičemž s blížícím

se termínem odevzdání se aktivita zvyšovala. Pan Šimonek přistupoval k tvorbě diplomové práce aktivně a
příležitostně využíval konzultace. Na konzultace byl diplomant dostatečně připraven.

4. Aktivita při dokončování
 Práce byla dokončena v dostatečném předstihu a její finální podoba byla dostatečně konzultována.
5. Publikační činnost, ocenění
 Bez publikací a ocenění.
6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Výsledná aplikace byla nasazena v produkčním prostředí Firmy a otestována na reálném vzorku dat. Vzhledem k

mimořádné aktivitě diplomanta, výsledky práce v některých ohledech předčily původní očekávání. 

Ve výsledku proto hodnotím jeho přístup k řešení a aktivitu jako nadprůměrné a navrhuji hodnocení výborně (A).

 

V Brně dne: 14. června 2015
.................................
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